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 وع الدرســــــــــــــموض
  ايُٓٛرزForm  : 

  ٜظتخذّ األَش<form>   </form>  ٜٛب َجٌ أصساس الضافة زتُٛعة َٔ عٓاصش صفشة اي

 .أٚ سكٍٛ تظتخذّ فى ادخاٍ بٝاْات بػشض اسطاهلا ملٛقع ايٜٛب يٝتِ ختضٜٓٗا 

 : ِإضافة سكٌ االط 

  الضافة صٓذٚم ْصText  ٌايزى ٜظتخذّ الدخاٍ بٝاْات ْصٝة عٔ طشٜل ايهتابة داخ

  <"input  type = "text >َٔ خالٍ االَش  Keyboardايصٓذٚم َٔ يٛسة املفاتٝح 

 إضافة سكٌ نًُة املشٚسPassword  : 

  الضافة سكٌ إلدخاٍ نًُة املشٚس ٜتِ إضافة سكٌ نًُة املشٚسPassword يٝعٗش        

عٓذ نتابة نًُة املشٚس ٚريو الخفاء َهْٛات نًُة املشٚس اذتكٝكة َٔ خالٍ               ايشَض

 <"input type = "password >االَش 

 : ٔإضافة سكٌ ايظ 

 : خطٛات اضافة صٓذٚم ْص بصفشة ايٜٛب 

  إضافة صس اختٝاس بذٌٜ ٚاسذRadio Button : 

 -التقويم :

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :لم المتبعةإستراتيجية التع
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟أذكر تعريف صفحات الويب الثابته س :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

الترميز لغة أوامر علي يتعرف .  

الترميز لغة اوامر يحب .  

حقل إضافة مهارة يكتسب . 

بعض أدوات -7

 الهموذج
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 وع الدرســــــــــــــموض
  إضافة صٓذٚم اختٝاسCheckbox: 

  ٜظتخذّ صس االختٝاسCheckbox  الختٝاس انجش َٔ بذٌٜ فى ْفع ايٛقت 

  اضافة انجش َٔ ميهٔٚبتهشاس ايهٛد  <"input type="checkbox>َٔ خالٍ ايهٛد 

checkbox 

  صس األَشButton : 

  ٜظتخذّ صس األَشButton  ٌٝسٝح عٓذ ايطػط عًٝ٘ ٜكّٛ بٛظائف شتتًفة َجٌ تظذ

اطتذعاء داية ٜٚتِ اضافت٘ َٔ خالٍ ايهٛد  –َظح بٝاْات َٔ عٓاصش ايُٓٛرز  –ٝاْات ب

  <"input type ="Button>ايتاىل 

 صساس ايتى ميهٔ اضافت٘ عًى ايُٓٛرز ناالتى :ٜٛدذ ثالخ اْٛع َٔ األ 

  صس االَشbutton ٜتِ اضافت٘ ٜٚظتخذّ يتٓفٝز َٗاّ َطًٛبة َٔ خالٍ ايهٛد 

  صسsubmit  ٜظتخذّ السطاٍ ايبٝاْات 

  صسReset  ٜظتخذّ ذتزف ايبٝاْات 

1-  

  -التقويم :
 

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟طوات إضافة ادوات مسح البيانات المدخلة بحقول النموذج خس :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

الترميز لغة عناصر علي يتعرف .  

الترميز لغة اوامر يتذوق .  

صحيحة بطريقة االوامر كتابة مهارة يكتسب . 

 HTMLلغة -2



      

 / ت47771217910تصنيه / حمند حشن محدي                  .................................................. علهتوقيع امل     

 

   

 

 موضوع الدرس    

 

 

  

     

 

 فرتة ) حصتان (  -: منالز             بــــــل احلاســـــمعن  -: املكان                                                                            

 

 

 

 

  

. 
 

 

 وع الدرســــــــــــــموض
 

 
 

  -التقويم :
HTML

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :تراتيجية التعلم المتبعةإس
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟كيف يمكن تصميم صفحة ويب لتسجيل بياناتك س :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

الويب صفحة مكونات يحدد .  

ويب صفحة بتصميم يقتنع .  

بياناته لتسجيل بوي صفحة يصمم . 

 املشروع-1
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 وع الدرســــــــــــــموض
  أطاطٝات يػةJava Script: 

  أٚاَش ٚتعًُٝات يػةJava Script  ٌتظُى مجStatements 

  ٌُتهتب األٚاَش ٚايتعًُٝات اى ادتStatements  داخٌ نٛدHTML  

  ٌتهتب مجJava Script  داخٌ األَش<script>     </script> 

  جيب اْٗاء نٌ مجًةStatement ( بفاصًة َٓكٛطة:) 

 نبرية عٓذ نتابة ادتٌُ ٚ فى االعتباس ساية األسشف صػرية أ ٜٛضعStatements 

  مجًةalert : 

  تظتخذّ مجًةalert  ٍيعشض سطاية داخٌ صٓذٚم مما جيزب االْتباٙ يكشائتٗا َٔ خال 

    alert (" ايشطاية  "): 

  مجًةdocument.Write : 

  تظتخذّ مجًةdocument.Write إلظٗاس سطاية َهتٛبة عًى صفشة ايٜٛب ْفظٗا 

 ) نتابة ْص (  

   خطٛات مجًةdocument.Write  : بصفشة ايٜٛب 

 -التقويم :
Statement

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟  Java Script  ما هي مفاهيم لغةس :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

لغة مفاهيم بعض يستخلص Java Script .  

للغة االساسية القواعد يحب Java Script .  

بلغة كود يكتب Java Script . 

املفاهيم االساسية للغة -0

Java Script 
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 درسوع الــــــــــــــموض

  اطتذعاء نٛدJava Script  باطتخذاّ صس أَشButton : 

  خالٍ نٛد َٔ<script> </script>  ْالسغ اْ٘ مت تٓفٝز ايهٛد  تًكائى ْٚظتطٝع تٓفٝز

  Functionَٔ خالٍ ايذاية  Buttonايهٛد عٓذ ٚقٛع سذخ َجٌ ايٓكش باملاٚغ عًى صس أَش 

  ايذايةFunction : 

 تٓفز عٓذ اطتذعائٗا ٚجيب اعطاء اطِ َٓاطب يًذاية ٜذٍ  ٖى زتُٛعة َٔ األٚاَش ايتى

 عًى ٚظٝفتٗا 

 ْؼاء ايذاية إfunction  ٌحتتٛى عًى مجJava Script 

  اطتذعاء ايذايةfunction  يتٓفٝز أٚاَش عٓذ ايٓكش عًى صس األَشButton 

 : إْؼاء داية  خطٛات  أٚاًلfunction: 

  اطتذعاء ايذاية ثاْٝا : خطٛات function 

  ايتعاٌَ َع ستتٛى صٓذٚم ْصtextbox : 

Jave script -التقويم :
Button

Onclick

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟هل يمكنك استدعاء الكود وقت الحاجه إليه س :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

دالةال ماهي يعرف  Function .  

البرمجة لغة ادوات يتذوق Java Script .  

الدالة الدالة استدعاء مهارة يكتسب  Function . 

استدعاء كود -5

Java Script 
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 وع الدرســــــــــــــموض
  ايتفشعBranching : 

 تٓفٝز نٛد َعني بٓاءًا عًى حتكل تعبري ػشطى فارا حتكل ٜٓفز ايهٛد ٚأرا مل تظتخذّ ي

 . ٜتشكل ٜٓفز نٛد اخش 

  ايصٝػة ايعاَة دتًُةIF : 

 

 Condition ايؼشطى املطًٛب اختباسٙ  ٖٛ ايتعبري 

  ٜهتب ايهٛد {  }َا بني ايكٛطني 

  فى ساية حتكل ايؼشط ٜٓفز ايهٛد َا بني ايكٛطني 

  فى ساية عذّ حتكل ايتعبري ايؼشطى ال ٜٓفز ايهٛد َا بني ايكٛطني 

 

  -التقويم :

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟ نذ جزء من الكود عند تحقق شرط معبهل يمكن تنفيس :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

لغة أوامر يفهم Java Script .  

الشرطي التعبير استخدام يحب If Condition  . 

لمالتع انشطة زمالئه مع يصمم . 

 التفرع مجلة-6
If Statement 
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 وع الدرســــــــــــــموض
 ْات املذخًة :ايتشكل َٔ صشة ايبٝا 

  ايبٝاْات ايتى ٜتِ ادخاهلا ٖى عًُٝة ايتشهِ فى 

  فى تصُِٝ صفشات ايٜٛب قذ حيح االتى 

  تشى سكٍٛ فاسغة 

  ٌنتابة عذد غري ستذد َٔ اذتشٚف ٚاألسقاّ فى اذتك 

 عذّ َطابكة نًُة املشٚس 

  ادخاٍ اى ْٛع َٔ ايبٝاْات داخٌ اذتل 

  اٚاًل : عذّ تشى سكٌ فاسغReguired Field : 

 -التقويم :
 

  
 

 

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟ارغ كيف يمكنك التأكد من ان حقل البيانات لم يترك فس :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

الويب صفحة في المدخلة البيانات يحدد .  

الويب صفحة في المدخلة البيانات يؤيد .  

الويب صفحة في المدخلة البيانات صحة يناقش . 

التحقق مو صحة  -7

 البيانات املدخله
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 وع الدرســــــــــــــموض
 ٌثاًْٝا : ايتشهِ فى طٍٛ ايبٝإ املذخٌ باذتك : 

 استٛاء اذتكٌ عًى قُٝة ال تكٌ عٔ  ِ فى طٍٛ ايبٝإ املذخٌ باذتكٌ اٚ مبعين أخشيًتشه

 . عذد ستذد َٔ ايشَٛص 

 

  يبٝاْات املذخًة فى سكًني :ثايجًا : َطابكة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٌسابعًا : َٓع ادخاٍ ْٛع َٔ ايبٝاْات شتايف يٓٛع اذتك 

 

""==form1.text.value -التقويم :

IsNaN ( form1.text1.value)

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟  حقل البيانات يستقبل بيانات عددية فقط جعل كيف يمكنك  س : :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

الويب صفحة في المدخلة البيانات يحدد .  

الويب صفحة في المدخلة البيانات يؤيد .  

الويب صفحة في المدخلة البيانات صحة يناقش . 

تابع التحقق مو صحة -8

 البيانات املدخله
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 وع الدرســــــــــــــموض

 

  ٖى اصذاس دذٜذ َٔ يػةHTML  ّٚب٘ ايعذٜذ َٔ ايتشظٝٓات َٔ خالٍ  2014ظٗش عا

 ات ادتذٜذة  ايتى تظٌٗ َٔ فهشة  تصُِٝ صفشة ايٜٛب اطتخذاّ زتُٛعة َٔ األدٚ

  ًٕٛصٓذٚم ايcolor  

  صٓذٚم ايتاسٜخDate: 

  صٓذٚم ايعذدNumber: 

  اطتخذاّ ارتاصٝةReguired  

 -التقويم :
 

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :لتعلم المتبعةإستراتيجية ا
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟كيف يمكنك التحقق من صحة البيانات المدخلة س :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

التفاعلية الويب صفحة علي يتعرف .  

التفاعلية الويب صفحة يتذوق . 

ليةوالتفاع الساكنة الويب صفحة بين يقارن . 

 مشروع-9
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 وع الدرســــــــــــــموض
  أٚاًل : طشقة اهلٜٛةidentity : 

  ٍآخش أٚ اى َعًَٛات تتعًل ب٘ يظشقت٘ أٚ طشقة غريٙػخص َا اطِ ػخص اْتشا  

  ثاًْٝا : ايرباَر ايطاسةMaware : 

 : ثايجًا : بشاَر ايتذظع 

  سابعًا : ايفريٚغVirus : 

  بشْاَر صػري ضاس ي٘ قذسة عًى االْتؼاس ايزاتى ٜصٝب أدٗضة ايهُبٝٛتش ٚايرباَر 

 : خاَظًا : ايشَٛص ايظشٜة 

  َٛاقف ٖاَة ٚنٝفٝة ايتعاٌَ َعٗا 

  اسػادات ٖاَة يالطتخذاّ األًَٓإلْرتْت 

 عًى نًُة املشٚس ٚاطِ املظتخذّ ارتاصني بو ٚعذّ ْؼشِٖ. اذتفاظ 

  فهش دٝذا قبٌ ْؼش ايصٛس ايؼخصٝة أٚ إسطاٍ ْصٛص اٚ ًَفات صٛت اٚ فٝذٜٛ عرب

 االْرتْت 

 : بعض املصطًشات اهلاَة املظتخذَ٘ فى االطتخذاّ األَٔ يالْرتْت 

 Web Blog -التقويم :

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟ يقة أمنهرنت بطتخدام مواقع الويب وخدمات اإلنتركيف يمكنك اس س : :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

اإلنترنت شبكة لمستخدمي الشائعة المفاهيم علي يتعرف .  

لإلنترنت االمن االستخدام اهمية يقدر .  

لالنترنت السئ االستخدام بمواقف لوحة يصمم . 

االستخدام االمو -74

 لإلنرتنت
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 فرتة ) حصتان (  -: منالز             بــــــل احلاســـــمعن  -: املكان                                                                            
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 وع الدرســــــــــــــموض
 أكتب املصطلح العلنى الدال على العبارات اآلتية :

 تٓفٝز أٚ عذّ تٓفٝز أٚاَش أٚ مجٌ تبعًا يٓتٝذة اختباس تعبري ػشطى َعني -1

 ٚاسذ فكط َٔ عذة بذائٌ ٜظُح يو باختٝاس بذٌٜ  -2

 تظتخذّ الظٗاس سطاية َهتٛبة عًى صفشة ايٜٛب ْفظٗا  -3

 أكنل العبارات االتية :

 إلضافة سكٌ الدخاٍ اطِ ايطايب ٜتِ اضافة ..................... يصفشة ايٜٛب  -1

2- Web Blog  تعٓى....................................................................................... 

 صس ..................... ٜظتخذّ السطاٍ ايبٝاْات -3

 عٓذ ايهتابة ٚريو ألخفاء َهْٛات .................... اذتكٝكة      ٜعٗش ايشَض -4

 ضع عالمة صح أماو العبارة الصحيحة وعالمة خطأأماو العبارة اخلطأ :
 

 Radioإلضافة سكٌ إلدخاٍ اطِ ايطايب ٜتِ اضافة صٓذٚم ايٓص  -1

 يتشذٜذ ايٓص ايزى ٜعٗش عًى ايضس nameتظتخذّ ارتاصٝة  -2

 ٜظتخذّ ذتزف ايبٝاْات املهتٛبة داخٌ سكٍٛ االدخاٍ  submitصس  -3

 ""==form1.text.valueايؼشط  ملطابكة نًُة املشٚس ْظتخذّ -4

 HTMLفى ًَف َٓفصٌ عٔ ًَف تعًُٝات  scriptالبذ َٔ نتابة مجٌ  -5

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟السرية (الرموز  –الفيروس  –أذكر ما تعرفه عن ) سرقة الهوية س :  :التهيئة سؤال

 جرائيةاألهداف اإل 

. ان يتعرف علي انواع االسئلة  

. ان يقبل انواع االسئلة  

. التعود علي انواع االسئلة 
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 عامــــــــــــــــــــــــــة
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 فرتة ) حصتان (  -: منالز             بــــــل احلاســـــمعن  -: كانامل                                                                            
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 وع الدرســــــــــــــموض
 أكنل العبارات االتية :

 خاٍ ايٓٛع ) رنش / أْجى ( ْطٝف يصفشة ايٜٛب ..............................إلد -1

 صس .............. ٜظتخذّ يتٓفٝز أسذ املٗاّ ايتى تكّٛ بتٛصٝفٗا َٔ خالٍ نتابة نٛد -2

 صس .............................. ٜظتخذّ ذتزف ايبٝاْات  -3

ب أدٗضة ايهُبٝٛتش ٚايرباَر ٖٛ بشْاَر صػري ضاس ي٘ قذسة عًى االْتؼاس ايزاتى ٜصٝ -4

................... 

 أكتب املصطلح العلنى الدال على العبارات اآلتية :

 ٜطاف يصفشة ايٜٛب إلدخاٍ بٝاْات ْصٝة عٔ طشٜل ايهتابة داخً٘ -1

 مجًة ٜتِ اطتخذاَٗا الختباس ايتعبري ايؼشطى  -2

 يػة تظتخذّ دتعٌ صفشة تظذٌٝ بٝاْاتو صفشة تفاعًٝة  -3

 عشض سطاية داخٌ صٓذٚم مما جيزب االْتباٙ يكشاءتٗاتظتخذّ ي -4

 ضع عالمة صح أماو العبارة الصحيحة وعالمة خطأأماو العبارة اخلطأ :

 بفاصًة َٓكٛطة ) : ( Statementجيب اْٗاء نٌ مجًة  -1

 يهتابة ْص ٜعٗش عًى ايضس Onclickتظتخذّ ارتاصٝة  -2

 <script>داخٌ االَش  Jave scriptٜتِ نتابة مجٌ يػة  -3

 فى ساية عذّ حتكل ايتعبري ايؼشطى ٜٓفز ايهٛد َا بني ايكٛطني  -4

 ٜٚهٕٛ دٛاب ايؼشط ْعِ  X>=20ٜتشكل ايؼشط  x=100فى ساية  -5

       اليوم

       التاريخ

       الفصل

       الحصة

 

 :إستراتيجية التعلم المتبعة
 

 

 لعب االدوار – المناقشة – الحوار
 

 : المستخدمة الوسبئل
 

 Data Show –السبورة  –لكمبيوتر ا
 

 ؟اذكر بعض ارشادات لإلستخدام االمن لإلنترنت س :  :التهيئة سؤال

 األهداف اإلجرائية 

. ان يتعرف علي انواع االسئلة  

. ان يقبل انواع االسئلة  

. التعود علي انواع االسئلة 
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